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Politika dodávateľského
reťazca a zodpovedného
obstarávania
Zodpovedné obstarávanie je účinný nástroj uplatňovania udržateľných hodnôt a postupov v celom
hodnotovom reťazci. Naším cieľom je presadzovať zodpovedné správanie v celom našom
dodávateľskom reťazci, dodržiavať všetky platné zákony a riadiť sa príslušnými medzinárodne
uznávanými zásadami.
Transparentnosť a udržateľnosť dodávateľského reťazca sú neoddeliteľnými princípmi riadenia
dodávateľov v skupine Mondi. Pri riešení problémov udržateľnosti aplikujeme prístup založený na riziku
a pracujeme na nepretržitom zlepšovaní našich výsledkov v oblasti transparentnosti a udržateľnosti
v rámci našich dodávateľských reťazcov.

V súvislosti s našimi dodávateľskými reťazcami budeme:
•
•
•

•

•

•
•

dodržiavať príslušné miestne, regionálne a národné zákony a všetky príslušné medzinárodné
zmluvy a dohody vrátane zákona Spojeného kráľovstva o modernom otroctve
konať v súlade s medzinárodne deklarovanými zásadami a normami vrátane Cieľov
udržateľného rozvoja OSN a desiatich zásad iniciatívy OSN Global Compact
požadovať od všetkých dodávateľov pre skupinu Mondi, aby dodržiavali Kódex správania pre
dodávateľov, ktorý definuje naše minimálne požiadavky na výsledky v environmentálnej,
etickej a spoločenskej oblasti
hodnotiť dodávateľov v zmysle celej škály kritérií udržateľnosti, aby bolo možné určiť ich
celkovú mieru rizika pre životné prostredie, ich zamestnancov, ich miestne komunity a pre
skupinu Mondi
vykonávať hĺbkové hodnotenie udržateľnosti vrátane auditov a iných hodnotiacich metód
v prípade vybraných dodávateľov predstavujúcich vyššie riziko a podporovať ich v zlepšovaní
výsledkov riadenia rizík
ponúkať školenia, podporu a dlhodobé partnerstvá miestnym firmám a vlastníkom lesov
predovšetkým malým a stredne veľkým podnikom
skúmať možnosti rozvoja podnikania a preferenčných zákaziek od miestnych dodávateľov.

V prípade, že dodávatelia nie sú schopní splniť naše minimálne požiadavky, budeme s nimi
spolupracovať, aby sme spoločne zaviedli príslušné nápravné opatrenia, pričom si vyhradzujeme právo
pozastaviť dodávky od dodávateľa dovtedy, pokiaľ s jeho výsledkami nebudeme spokojní.
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Obstarávanie vlákniny
Zabezpečenie prístupu k udržateľným a dôveryhodným zdrojom vlákniny na pokrytie potrieb našich
podnikateľských aktivít v krátkodobom, strednom a dlhodobom horizonte je jednou z našich najdôležitejších
úloh. Zaviazali sme sa obstarávať drevo a vlákninu výlučne z udržateľne obhospodarovaných lesov vrátane
záväzku k nulovému odlesňovaniu a zabráneniu nezákonnej ťažby dreva.

Pri všetkom obstarávanom dreve, primárnej vláknine, biomase a hotových
výrobkoch na báze dreva (spoločne “vláknina”) budeme:
•

•

•

•
•
•

spĺňať požiadavky nariadenia EÚ o dreve (EUTR), Lacey Act (USA) a akýchkoľvek iných
príslušných predpisov, pričom budeme implementovať procesy hĺbkovej analýzy rizík, aby
sme overili, či tieto požiadavky spĺňame
zavádzať a udržiavať certifikačné systémy organizácie Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM)
a/alebo PEFC Chain-of-Custody vo všetkých našich celulózkach a papierňach. Nové akvizície
budú tiež musieť splniť tento záväzok v dohodnutom časovom rámci
obstarávať vlákninu certifikovanú v súlade so systémom FSC alebo PEFC™ alebo iným
dôveryhodným alternatívnym systémom vždy, keď to bude možné. Naším cieľom je postupom
času zvyšovať podiel vlákniny obstaranej z dôveryhodne certifikovaných zdrojov
zabezpečovať, aby všetka vláknina pochádzajúca z necertifikovaných zdrojov spĺňala
minimálne požiadavky normy pre kontrolované drevo
nakupovať len celulózu bez elementárneho chlóru (ECF) a totálne bezchlórovo bielenú (TCF)
celulózu
nebudeme nakupovať z lesov, v ktorých dochádza vedome k akýmkoľvek aktivitám, ktoré sú
v rozpore so zásadami Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce o základných princípoch
a právach pri práci.

Budeme aj naďalej aktívne spolupracovať s globálnymi certifikačnými systémami, ostatnými odvetviami
a dodávateľmi na vývoji účinnejšej, nákladovo efektívnejšej certifikácie na báze rizika, ktorá zohľadňuje
miestne potreby, odlišné typy lesov a rozsah pôsobnosti pri súčasnom zvyšovaní transparentnosti
a monitoringu na úrovni krajiny.

Obstarávanie iných surovín a služieb
Skupina Mondi zaviedla systém riadenia vzťahov s dodávateľmi na zabezpečenie konzistentného
procesu pre hodnotenie, výber, monitoring a riadenie dodávateľov týchto surovín a služieb pre skupinu
Mondi. Tento systém nám umožňuje identifikovať a rozvíjať strategických partnerov, budovať dlhodobé
vzťahy a napomáhať pri zmierňovaní dopadov nášho dodávateľského reťazca a našich výrobkov.

Budeme neustále vyhodnocovať náš systém riadenia vzťahov s dodávateľmi, aby sme zabezpečili
konzistentnosť nášho prístupu v celej našej skupine a efektívne riadenie nášho dodávateľského reťazca.
Andrew King, CEO skupiny, január 2021
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